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ÁSIA/FILIPINAS - “A paz é viver juntos”: conferência internacional pela
reconciliação em Mindanao
Cotabato (Agência Fides) – Destacar o papel crucial que religiões e culturas podem ter para construir a paz e a
reconciliação em Mindanao: esta é a finalidade da conferência internacional que se realiza nos dias 6 e 7 de junho
em Cotabato, na Notre Dame University, ateneu fundado pelos missionários Oblatos de Maria Imaculada (OMI),
presentes no sul das Filipinas. A conferência, intitulada “A paz é viver juntos”, é organizada em colaboração com
a Arquidiocese de Cotabato, a comunidade de Santo Egídio e a associação muçulmana indonésia
“Muhammadiyah”. Participarão expoentes cristãos e muçulmanos, como o Card. Orlando Quevedo, Arcebispo de
Cotabato, líderes civis e representantes políticos, personalidades provenientes do âmbito da educação e da cultura.
Estarão presentes organizações religiosas, políticas, sociais e culturais interessadas ou envolvidas no processo de
paz no sul das Filipinas.
A conferência pretende ser um momento de reflexão depois do histórico acordo assinado pela paz no sul das
Filipinas, destacando o critério da inclusão, definido “fundamental em nível social e político, para maiorias e
minorias, todas com o direito de serem representadas”, como refere uma nota de apresentação enviada a Fides.
Neste contexto, se afirma, “será extremamente significativo que o Parlamento Bangsamoro (a região muçulmana
do sul, ndr) seja composto por muçulmanos, cristãos, autóctones e membros independentes”. O evento tem a
finalidade de apoiar o processo de paz e ampliar a participação em todas as realidades religiosas, civis e políticas
de Mindanao. Depois da assinatura do acordo, de fato, o desafio agora “é implementar o processo de paz no
território”. (PA) (Agência Fides 5/6/2014)
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